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UIT DE BESTUURSKAMER

Alweer een maand voorbij en het eind van de competitie is in zicht. Over
de beleving n.a.v. de resultaten van de teams zouden we graag meer
willen weten, zodat we maandelijks een flink gevulde clubkrant kunnen
uitbrengen. Al is er maar één van het team die zo nu en dan de pen ter
hand neemt!!!

Wat wél gevuld is maar eigeliJk niét hoeft zijn de zakken met vergeten
kledingstukken. Ook deze maand is er weer flink wat blijven liggen (zie
verderop bij gevonden voorwerpen) en wordt er bfna nooit weer wat
opgehaald. Jammer,....er is nog zoveel goed spul bij!!!

Voor het schoonmaken van de kantine en toiletten is Ynskje bereid haar
wekelijks in te zetten, wat niet inhaud dat ze ook nog andermans troep
op moet ruimen. We willen dan ook graag dat de kantine 's avonds en in
het weekend opgeruimd en veegschoon wordt achter gelaten. Er staan nu

twee gloednieuwe afualbakken, dus daar kan het niet aan liggen.
'Als ieder zijn eigen straatje schoonveegt, zijn we al een heel eind op de
goede weg'.

Wiebe v.d.Vlugt zal wekelijks de waterspuit door de boxen houden, en

ook hier geldt dat er na de training (door álle jeugd- en seniorenteams)
aangeveegd moet worden. De maandelijkse schrob- en poetsbeurt moet
nog wel door de teams worden gedaan gedaan, liefst aan het eind van de
maand..

Ten slotte nog even dit: Pieter Poepjès heeft de bestuursfunc',ie Onderhoud
van Siemen Willem de Vries (voorlopig) overgenomen. We zijn als bestuur
blij weer zo'n enthousiaste versterking in ons midden te hebben,
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UIT DE OUDE DOOS
Bron: Harry Brandsma

E.PUPILLEN 1976

Trainer: H. van Dijk Coach: Theunissen

Staand:
Siefried Visser, Frouke Kleefstra, Jan Visser, Hansje Pasma, Otto Vermeulen,
Jelle Wierda, Harry Brandsma.

Zittend:
Gerke van Kalsbeek, Hilbert Dijkstra, Henk van Dijk, Theo van der Wal.

Wedstrijd tegen G.A.V.C. E1
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E-PUPILENI 16 MEI 1978

1. TijnJe

2. Irnsum

3. Boarnburgum

4. Udiros

5. Blue Boys

6. Thor

7. Read Swaft

8. V.V. Oldeboorn

C-JUNIORENT 1982

1. S.V. Olyphia

2. Irnsum

3. Drachster BoYs

4. V.V. Oldeboorn

5. Akkrum

6. Langezwaag

7. Sport Vereent

8. Heerenveense BoYs

9. Gorredijk

10. F.C. Wolvega

E1L4-27

E1L4-25

El L4 - 16

E1t4-16

E1L4-15

E1 14 - I

E1 L4- 4

ElL41

104-L

66- 7

37- L7

28-40

29 - 38

20-27

6- 50

1 -111

cl 18-35

c1 18-31

c218-29

cl 18 22

c1 18-15

cl 18 -L2

cl 18-L2

c3 18-10

c2 18- 7

c3 18- 7

108- 9

70- 7

97-25

45 25

32 - 53

33-42

19- 56

15- 59

9- 62

10 - 100

3 f Oe ZwaÍt Witten 44e Jaargang nr, 6 . april 2004



l-

#{-< L^
É#"*

A.JUNIOREN

AKKRUM A1 - OLDEBOORN A1
HET TOPPUNT VAN GE],IENGDE GEVOELENS

Voor degenen die altijd aannamen dat het toppunt van gemengde
gevoelens was wanneer je schoonmoeder met je gloednieuwe

"postcodeloterij" BMW het ravijn in reed hier het verslag van de wedstrijd
Akkrum A1 - Oldeboorn A1.
Zaterdagmiddag 13:00 Oldeboorn 1 klaar voor vertrek richting Akkrum,
alleen Jan Hendrik van der Wal kwam niet voor de afgesproken tUd opdagen,
och het eten nog niet op... Daarna om 10 over 1 vertrokken richting de

auto's. Daar staat Wiepie Zandberg te zwoegen om een stapel stenen in
een kar te laden, logischenrljs paK elke fysiek goed ontwikkelde speler
van de A-Junioren een steen waardoor het kanruei binnen 2 minuten
geklaard is... WAKKER WORDEN!lll Na twee keer nadrukkelijk vragen
van de leider, zijn er toch twee Johgens die een steen willen tillen, prima

resultaat moet je maar denken, het is tenslotte een moeilflke leeftijd en

iets doen voor anderen gebeurt alleen als het wat schuift! Dan in Akkrum
aangekomen eerst ff met zijn allen roken, moet kunnen. Dan omkleden
en een serieuze warmlng-up want Akkrum stond tweede en wij zesde

dus het beloofde een zware wedstrijd tegen onze aartsrivaal worden.

De warmlng-up werd geconcentreerd gedaan, dus wij (leiders) hadden

er een goed gevoel bij, nog ff de keeper polsen of hij er ook zin in had'.'

het enthousiaste antwoord: 'Zal wel moeten hè" gaf zijn fantastische
lnstelling.weer, vandaar dat hij de aanvoerdersband mocht dragen. Omdat
de scheids nog al even op zich liet wachten gingen we met zijn allen de box
nog in om te luisterien naar de laatste aanwijzingen van de traineq tevens
werd deze mogelijkheid aangegrepen door Martijn Haspels en Anthony
Vink om de wasbak onder te pissen, we zijn tenslotte toch in Akkrum'
Maar laten we in dit verslag maar niet te veel mekkeren Over normen en

waarden wantdaar hebben we Balkenende voor. Dus wederom gemengde
gevoelens (prima warming-up, waardeloos gedrag). Dan de wedstrijd,
Oldeboom begon fel en strljdlustig wat op zich uitstekend is, echter
het resulteerde wel in een te onrustige opbouw. ondanks dat speelde

Oldeboorn met meer gedrevenheid dan Akkrum en had het ook een
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veldoverwicht wat jammer genoeg niet resulteerde in een voorsprong.
Maar het gaf wel goede hoop, er waren toch wel enkele kansen maar die
werden niet verzilverd. Met name de verdediging verdiende de eerste helft
een pluim, aangezien Akkrum niet bij machte was een kans te creëren.
Het enige gevaar kwam van een goed afstandschot van circa 20 metel
echter deze werd uitstekend klem gepakt door de keepe4 die ondanks zijn
lusteloze voorkomen een uitstekende eerste helft keepte.
In de pauze werden nog enkele aanwijzingen gegeven, maar eigenlijk
waren de leiders buitengewoon tevreden met instelling en de inzet van
het team.
In de tweede helft kwam lan Hendrik van der Wal in plaats van Jasper
Boerhof ln het veld. Een klein moment van onachtzaamheid in de
verdediging zorgde er jammer genoeg voor dat Akkrum binnen 5 minuten
in de tweede helft dankzij een getergde spits (ook op de bank wegens te
laat komen) op voorsprong kwam, een snoeihard schot was door onze
keeper niet te houden. 1-0 voor Akkrum. Gezien de loop van dit verslag
verwacht u nu dat de koppen gaan hangen, met name wetende dat de A's de
donderdag ervoor in de tweede helft 6 goals om de oren hadden gekregen
waardoor ze met 9-1 verloren van Drachten A2, echter niets is minder
waar. Iedereen zette nog een tandje bij en er werd wederom een
veldoverwicht afgedwongen, dit maal resulteerde het wel in een goal,
nadat een corner van Oldeboorn weld weggewerkt door Akkrum werd de
bal goed onderschept door onze laatste man Jeen de Leeuw, deze hield op
dertlg meter voor de goal goed het overzicht en zag een slimme loopactie
van Anno Huisman (voorstopper) op tijd en speelde deze subliem aan Anno
slim naar buiten getrokken bij zijn man weg, zag kans de bal zorgvuldig
voor te geven en de bal werd uitstekend blnnengegleden door de attente
Gerrit Scheffer. 1-1. En Oldeboorn drukte door, ze bleven verreweg het
meeste in balbezit, speelde frivool en bij wijlen geniaal, met name Arnold
Oosterbaan liet zien over een uitstekend inzicht te beschikken waarmee
hij op een bepaald moment Erik Westerhoven uitstekend alleen voor de
keeper zette, echter Erik werd zonder pardon keihard van achteren neer-
geschopt. Rode kaaft... zou je zeggen maar onthoud het was Akkrum, dus
een vrije trap was het enige resultaat. Echter Oldeboorn zeurde niet en
zette dapper door, Erik Westerhovqn werd wederom goed aangespeeld
vanuit het middenveld en schoot vanaf 20 meter op goal, kansloze actie
natuurliJk want hij had natuurlUk moeten doorlopen naar de keepet echter
was, zo leek het, een beetje bang geworden na de doodschop die hij vlak
daarvoor gekregen had. Maar god straft onmiddellijk en Erik schot ging op
klassieke wijàe onder de traag vallende (stervende zwaan) keeper door.
1-2 een welverdiende voorsprong voor Oldeboorn. Jammer genoeg was de
vreugde vanwege de voorsprong van korte duur, want een verdedigings-
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fout van Jan Meester, die overlgens de rest van de wedstrijd zo goed als

foutloos speelde, werd genadeloos afgestraft door Akkrum 2-2' Nog 20

minuten en de wedstrijd lag weer helemaal open. Maar in deze fase van de

wedstrijd kwam Akkrum, met kwalitatief de betere ploeg kwam gevaarlijk
opzetten, een counter van Akkrum bezorgde Akkrum een kwartier voor
einde de voorsprong 3-2. Maar Oldeboorn drong aan, inmiddels was
Jasper Boerhof weer ingebracht voor Ey-Al (ofzo, lastige naam) waarna
Martijn kon opschuiven naar voren om meer druk te zetten, hierdoor
onstond voor Akkrum wel meer rulmte waarvan ze slim profiteerden en

de4-2 scoorden. Oldeboorn zette alle zeilen bij om nog een puntje uit het
vuur te slepen in de laatste tien minuten, het \ras een Haags kwartiertje
en duidelijk geen Boarnster kwartiertJe en kwam door een goede goal van
Erik weer dichterbij. 4-3. Jammer genoeg kon Oldeboorn niet meer gelUk

maken, en eindigde de wedstriJd in een onverdiende winst voor Akkrum.
Ondanks het slechte resultaat waren de lelders buitengewoon content met
de inzet van het hele team wat wederom leidde tot gemengde gevoelens.

Na afloop nog even met zijn allen roken in de box, zodat de niet rokers

hun net leeggespeelde longen lekker konden laten vollopen met de frisse

sigarettengeur van hun medespelers, sympathieke mensen die rokers
gratis iedereen laten meeroken, En dan als klap op de vuurpijl wanneer de

leider de laatste twee, Erik Westerhoven en Arnold Oosterbaan vraagt of
ze als ze klaar zijn de box even wlllen aanvegen' de Jongens gewoon

alsof ze nlets gehoord hebben achier de leider aanlopen zonder een

bezem te hebben aangeraakt, en als je er wat van zegt dan... och dan

doen ze het uiteindelijk toch nog... beetje jammer alleen dat Je ze alles

drie keer moet vragen.
Conclusie: Goed gevoetbald, en wat dat betreft alle spelers een groot

compliment. Maar het is buitengewoon jammer dat een aantal jongens

nog steeds niet het minste besef heeft van hoe het hoort.

De Leiders...
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DE DAMES

WIST U DAT..,

. Miriam niet meer met haar knieband om voetbald, omdat

anders haar silicoon eruit vliegt

r Marise in mexico zit

. Ze al 1,5 jaar niet meer op vakantie was geweest

o Dat het haar schuld is dat we vandaag verloren hebben, 2-5

. we voor volgend seizoen een nieuwe leis(st)er en train(st)er

zoeken!!!l!

r Wij volgend jaar het 10" seizoen ingaan

o Wij daarom een reUnie gaan organiseren

r Wij nog sponsoren zoeken en deze dan ook van harte welkom

zijn op. het feest

. Goede ideeën van harte welkom zijn

. U deze door kunt geven biJ Monique van der Meulen

t zie voor het telefoonnummer, ia Ja in het telefoonboek

. Miriam op popPeslok moet

t Zij spontaan hoofdpijn heeft gekregen

o Sjoukje morgen naar de huishoudbeurs gaat

r Leonie voor drie weken op de bank zit

. Zij haar enkelbanden verrekt heeft

. Wij haar bij deze beterschap wensen'
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OLDEBOORN {
Door: Hein Akkerman
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OLDEBOORN - BAKKEVEEN

Op de wedstriJd Oldeboorn rust geen voetbalzegen. Twee keer afgelast:
eerst vanwege een blessure van de scheidsrechter, daarna een afgekeurd
veld wat roet in het eten gooide, Ook de derde keer leek het er lange tijd
op dat de Bakkeveensters door onvoorziene zaken naar huis moesten.
Gelukkig kon een veruanger gevonden worden voor de niet op komen
dagende scheidsrechter. De heer de Jong uit lrnsum zou een uitstekende
veruanger zun deze middag. Nu de wedstrijd.
Oldeboorn was gewaarschuwd na de eerste 8 minuten van de eerste wed-
strijd. Er werd geconfronteerd gevoetbald en dat leidde al direct tot enkele
kansen. Zo ging een vrije trap van Douwe-Hein net over en uit een pass

van broer lbjerk schoot dezelfde slpeler rakelings over. Uit een vrije trap
werd buitenspel gegeven en ging een kans verloren. Bakkeveen kreeg
wat meer grip op het midden veld en dat leidde tot enkele gevaarlijke
momenten. Zo gtng na een vloeiende aanval de bal net naast. Even later
was het wel raak voor de gasten. Na een prachtlg afstandsschot, 0-1.
Hierna volgde een rommelige fase met veel balverlies aan beide kanten.
Siemen-Willem kwam goed zijn doel uit na een vlug genomen vrije trap.
Een corner van Bakkeveen belandde op de lat. lohannes probeerde het
nog eens over rechts, maar ziJn afgeven was niet goed, terwijl er genoeg

vrijstaande medespelers aanwezig waren.
De volgende aanval hield nog meer gevaar in. Douwe-Hein speelde in op
Sil, maar deze speler maaKe een onnodige overtredlng, jammer. Pech had
Oldeboorn toen na een vrije trap L. Wietse rakelings naast schoot.
De tweede helft begon sensationeel. De reporter was nog in de kantine
toen buiten de Boamster supporters al stonden te juichen. Sll was de
gelukkige make6 prachtig voor hem, 1-1. een mooie opsteker en het was
nu zaak om door te drukken. Bakkeveen had nogal wat overtredlngen
nodig om de Boarnsters van scoren af te houden. Zo werd een vrije
trap geblokkeerd en zag Douwe-Hein zijn schot gekeerd door de keeper.
Na een kwaftier kwam Bakkeveen weer bij het Boarnster doel, maar zU

lagen overhoop met de richting. Een drietal corners leverde ook al niets op
en het was aan Oldeboorn om de partij te beslissen en dat lukte, na een
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prima combinatie kon Johannes de bal in tikken, 2-1. Bakkeveen probeerde
het nog wel, maar het middenveld stond dat niet toe en Bakkeveen kwam
eigenlijk niet meer gevaarlijk opduiken voor Siemen-Willem zijn doel.
Het laatste wapen feit werd een corner, genomen door Bouke-Paul, maar Sll
schoot naast. Een toch wel verdiende overwinning voor een hardwerkend
"vlaggenschip".

ZANDHUIZEN - OLDEBOORN

Afgelopen zondag moest weer aangetreden worden tegen Zandhuizen.
De thuiswedstijd werd met 4- 1 gewonnen. Het onderaanstaande Zandhuizen
sprokkelde daarna vijf punten bijeen en staat onderaan blj het begin van de
2e helft van de competltle. Na het teleurstellende spel tegen Spoft Vereent
moest Oldeboorn zich deze middag heruinden, Dat lukte de ploeg ten
dele. Op een moeilfk bespeelbaar veld, sommige delen waren hard en een
ander gedeelte was glad, ging de wedstrijd uit de startblokken.
In de beginfase was het vooraf aftasten, Over en weer ontstonden kansjes.
Na een goede aanval ronde Jorrit af met een goed schot en uit een vrije
trap schoot Douwe-Hein over. Aan de andere kant kwamen de gastheren
een teenlengte tekort na een goede aanval en belandde een corner op de
lat, In de 18" minuut kreeg Oldeboorn een vrije trap. Douwe-Hein achter
de bal en ziJn schot verdween op merkwaardige wiJze in het doel, 0-1.
Even later was het raak aan de andere kant. Ook hier was er sprake van
een vreemde goal. Wat zich van te voren afspeelde was mij niet duidelijk
maar de bal rdlde in het doel nagekeken door een verbouwereerde Jeroen,
1-1. Een tegenvaller, maar Oldeboorn reageerde goed. Koos de aanval
en dat leverde een aantal goede kansen op. Met goed aanvallend voet-
bal schiep Oldeboorn zich een aantal mooie kansen. Op een voorzet van
Douwe-Hein schoot Bouke-Paul net naast. Even later een goede actie van
Jorrit, maar zijn schot van vlakbij werd gestopt, Na alweer een goede
aanval legde Johannes terug op Douwe-Hein maar zijn schot ging over,
Zandhuizen kwam niet meer tot aanvallen toe en Oldeboorn domineerde.
Veranderingen in de stand kwamen'niet meer in de eerste helft, al had
Oldeboorn daar het meeste recht op.
Lekkerwarm geworden in de kantine kon Oldeboorn zich nog een opwarmen.
Uit een scrimmage voor het doel van Zandhuizen scoorde de jongste
speler van het veld Anno raak, 1-2. maar Zandhuizen heeft nog altijd een
zekere Bloemhoff die Remco een lastige middag bezorgde. Eerst schoot
hij na een omhaal net over en even later verdween een vrije trap in het
doel van Oldeboorn, 2-2. Zandhuizen wilde meer, zette druk en een drietal
kopballen gingen maar net over. Maar ook Oldeboorn schiep zich kansen
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in deze enerverende tweede helft. Zo kwam Sil na een prachtige pass van
Tsjerk alleen voor de keepet maar faalde in de afwerking. Aan de andere
kant een prlma redding van Jeroen op een hard schot van Bloemhoff'
Dezelfde speler schoot nog eens naast na goed vrij spelen. Pieter kwam in
de ploeg voor Jorrit, Sil naar de buiten en Pieter als spits.
TsJerk kwam op snelheid langs de Zandhuizer verdediging, maar zijn schot
belandde op de vuisten van de keeper. Na grabbelen en graaien kon hij de

bal klem krijgen. Een inzet van de Boarnsters moest ult het doel worden
gekopt. Johannes kwam nog een keer oog ln oog met de keepet maar
ook zijn schot werd gekeerd. Na een pass van Pieter kreeg Douwe-Hein
nog een prima kans, maar zag zljn inzet gekeerd worden door de keepen

En zo bleef de stand 2-2. Een uitslag waar iedereen vrede mee kon hebben.
In de slotfase kreeg Pieter nog rood van goedleidende scheidsrechter
Gorter. Een terechte kaart. Het wordt eens tijd dat Pieter zich beter
beheerst. Niet alleen voor zichzelf maar ook tegenover zijn medespelers,

JUBBEGAI-OLDEBOORNI

Jubbega en Oldeboorn liggen elkaar wel. Komt dat misschien doordat
beide verenigingen dezelfde trainer hebben gehad? In ieder geval wordt er
vaak tegen deze club geoefend. Nu komen ze elkaar tegen in de competitie
en dat is toch weer andere koek, OJdeboorn behaalde op eigen terrein
een 2-1 overwinning dle zeer moeizaam tot stand kwam. Jubbega kon de
puntjes goed gebruiken en zou tot het uiterste gaan om dat te bet{.erk-

stetligen. Dat werd meteen al duidelijk na de aftrap. De ene aanval na de

andere kwam op de Oldeboorn verdediging af en had moeite om staande
te blijven. Daarbij opgeteld een middenveld dat constant achter de felten
aanholde. Dit alles leidde tot gevaarliJke situaties. In de 5' minuut moest

Slemen-Willem al gestreK naar de hoek op een gevaarlijk schot' Even

later een vrije schietkans, maar die verdween naast het doel' Na een

kwartier was de Storm wat geluwd en kwam,er wat meer evenwicht en kon

Oldeboorn zich wat herstellen. Dat leverde wat kleine kansJes op. Jorrit
werd weggestuurd door TsJerk, maar zijn schot ging naast. Siete liet nog

een pegel los, maar die werd verwer.kt tot corner. Nu ontstonden kansen

over en weer. Tsjerk en lohannes misten het doel op een haar, maar
Jubbega deed hetzelfde op de andere kant. De laatste 10 minuten waren

voor Jubbega maar echt gevaarlljk werden ze niet Íneer en Siemen-Willem
deed zeer goed werk.
De tweede helft een zelfde spelbeeld. Jubbega heerste op het middenveld

en voerden de druk op. Er werd veel balverlies geleden en uit één van die
momenten moest Siemen-Willem snel uitkomen om erger te voorkomen.
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De beste kans voor lubbega kwam na een fout in de verdediging van
Oldeboorn, maar het slappe schot belandde in de handen van alweer
Siemen-Willem. Even later was het wel raak. Uit een fraaie voorzet werd
de bal ingekopt, 1-0. Oldeboorn kwam er niet meer aan te pas. De aan-
voerder van Jubbega beheerste het middenveld en de nr. 11 was een
voortdurende plaag voor de verdediging. De 2-0 zat in de lucht en die
zou vallen uit een vrije trap door de zoveelste misgreep. De wedstrijd was
gespeeld. Oldeboorn probeerde het nog wel maar was niet bij machte om
het Jubbega nog moeiliJk te maken. Het was een trieste dag voor Douwe-
Hein. Nlet dat hU hij het verschil maakt, maar om 's morgens je bed uit
te komen met een stijve nek is een zware tegenvaller.Ook voor het elftal,
waar een vast aanspeelpunt op het laatste moment moest afhaken.

OLDEBOORN - T.H.O.R.

Een met veel invallers spelend Oldeboorn moest aantreden tegen het altijd
moeilijk te bespelen T.H.O.R.
Zo maakte Martijn Haspels zijn debuut. Na een wat aarzelend begin goed
spelend. De oude robben, Sybrand en Robert mochten deze middag weer
aantreden en deden dat goêd. In de eèrste vijf minuten was het al raak. De
achterhoede van de gasten speelde foutief terug, Sybrand pikt op en trekt
voor op Douwe-Hein wiens schot doel trof, 1-0. Even later had hetzelfs
2-0 kunnen zijn maar de corner werd van de doellijn gehaald. Oldeboorn
dicteerde de eerste 15 minuten de wedstrijd, combineerde goed en T.H.O.R.
had moeite om overeind te blijven. Zo kopte Sybrand over uit een corner
en werd Douwe-Heln buitenspel gegeven op een pass van Siete. Na een
kwartier spelen kwam T.H,O.R. wat onder de druk vandaan en er ontstond
een periode waar spelers wegen blessures meer op het veld lagen dan dat
er gevoetbald werd. Na al dat blessureleed ontstond een gelijk opgaande
wedstríjd met een meer kansen creërend Oldeboorn.
Zo kopte Robbert over na een corner van Douwe-Hein en een schot van
*Lytse' Wietze verdween in de handen van de keeper, Na goed voor-
bereidend werk van Jorrit zag Dor-iwe-Hein zijn ineens geschoten bal
naast gaan. In het laatst van de eerste helft drong T.H.O.R. nog aan.
Dat leidde tot overtredingen van Oldeboorn zlJde maar de vrije trappen
gingen over of naast.
Slemen-Willem greep goed in op een schot van een van de voorwaartsen,
maar was even later kansloos op een solo van één van de Lippen-
hÈster, die beheerst raak schoot. Een tegenslag voor de Boarnsters zo
vlak voor rust. De eerste 10 minuten in de tweede helft waren voor
de tegenstander en Oldeboorn kwam goed weg na een schot op de paal.
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Oldeboorn speelde wat onsamenhangend en veelal werd de lange pass

gehanteerd, Dat leverde niet echt doelrijpe kansen op. Douwe-Hein schoot
van afstand nog een keer naast maar T.H.O.R. deed aan de andere kant
hetzelfde. Het richtingsgevoel ontbrak in de 2" helft. Echt uitgespeelde
kansen kwamen er niet meer en als schouwspel was er niet veel meer
te beleven. Even hielden de supporters de adem in toen een vrfe trap
van Site op Douwe-Hein ineens op de slof werd genomen, maar helaas

niet het doel trof. lorrit werd nog gevaarlijk maar zag ziin goede werkt
teniet gedaan worden door de keepen T.H.O.R deelde nog een paar spelde
prikjes uit maar Siemen-Willem kwam goed zUn doel uit. En zo bleef het
1-1. een uitslag waar iedereen vrede mee kon hebben. De wil was er wel

deze middag, maar resulteerde helaas niet in een overwinning.

BAKKEVEEN . OLDEBOORN

Het was nog maar even geleden dat Oldeboorn aantrad tegen Bakkeveen.

In Oldeboorn werden de punten gedeeld. Twee ploegen aan elkaars
gewaagd en dat zou ook deze middag weer het geval zijn. Vooral de

tweede helft kreeg een hoge amusementswaarde. Ondanks het feit dat
Oldeboorn 4 invallers telde speelde het een knappe wedstrijd. Martin wat

uit het tweede overgekomen en ging na eerst geoefend te hebben voor het

eerst een hele wedstrijd spelen. Naarmate de wedstrijd vorderde begon hij

zich steeds beter op zijn gemak te voelen en kan terug zien op een goed

debuut in het eerste. Op het prachtig gelegen sportcomplex ging Bakkeveen

het best uit de startblokken, Het was het meest ln de aanval zonder echt
gevaarliJk te worden. Oldeboorn daargntegen kreeg een rlante gelegenheid

om voor te komen maar sil wachtte veel te lang en Douwe-Hein

kwam te laat om op voorsprong te komen. De eerste helft werd voornamel$k

op het middenveld uitgestreden. Zonder dat beide ploegen echt gevaarlijk

werden. Penibel werd het voor Oldeboorn toen Sil fout terug speelde en

Siemen-Willem alles uit de kast moest halen om Bakkeveen van een treffer
af te houden. Alles wat Oldeboorn was hield zijn adem in toen Maftin een

overtreding maa$e binnen de zestien, maar dezelfde Boarnsters haal-

den weer opgelucht adem toen de scheids de bal erbuiten legde, een

meevaller. De vrije trap belandde.op de lat. Dat waren zo de wapenfeiten

van de eerste helft.
De tweede helft zou een heel andere wedstrijd worden, Twee ploegen die

beide voor de winst gingen. Het leverde beter voetbal op. Veel kansen

over en weer en vooral veel spanning. Bakkeveen kreeg direct al in het

begin twee opgelegde kansen maar Siemen-Willem voorkwam erger.

Maar ook Oldeboorn had er zin in. Via de prima spelende Bouke-Paul kwam
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Douwe-Hein tot twee keer toe in prima mogelijkheid, maar de anders zo

trefzekere linkerspits had z'n dag niet. Na alweer een goede aanval kreeg

Johannes een goede kans, maar alleen voor de keeper trof hiJ het zijnet.
Zoals gezegd veel kansen over en wee[ maar de scherpte ontbrak ook bij
Bakkeveen. In de 60s minuut waren ze er wel heel dicht biJ na een prima

aanval over rechts. Het spel golfde op en neer. Bouke-Paul passte weer
eens uitstekend op Douwe-Hein maar ook nu geen doelpunt. Uit een vrije
trap van Douwe-Hein op Johannes ontstond een ouderwetse scrimmage,
maar er werd afgefloten voor buitenspel. Alles leek erop dat het een

doelpuntloze wedstrijd zou worden, totdat fatale moment ln de verdediging.

Uit een vrfe trap kwam een speler van Bakkeveen oog in oog met Siemen-
Willem. HU redde fraai door de bal uit doel te boksen. Martfin zou de bal

verder uit verdedigen maar raaKe daarbij zfin tegenstander. Dle stortte
ter aarde en zag zijn bulteling bekroond met een penalty. Siemen-Willem
blef wel heel lang doorzeuren en kreeg geel. De penalty, "was het een

optelsom", werd benut en zo kreeg Oldeboorn een nederlaag te slikken die
het besllst niet verdiend had. Als collectief een goede wedstriJd gespeel

met genoeg kansen, maar dle moet je wel benutten, anders maak je je
het zelf moeilijk. En zo was het deze middag. Ondanks de nederlaag heeft
reporter zich goed vermaakt en met mij meerdere.
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OLDEBOORN - BAKKEVEEil
Ingezonden door: Klaas Sikkema (Beetsterzwaag)

Uit: het klupblad 2004 van Arend Hofsteenge.

OLDEBOORN

ZwaÉe shlrts - Zwarte Broeken - Zwarte-witte Kousen

Seizoen 1973-1974: Wedstrijd: OLDEBOORN-BAKKEVEEN (4de ktasse
C). In verband met de oliecrisis (den Uyl is in d'n olie) is geheel Nederland
veroordeeld tot een "autoloze zondag". Het lsteteam van BAKKEVEEN moet
deze zondag spelen in en tegen OLDEBOORN. Het is winter (December.73)
en de weersberichten voorspellen sneeuw. Bij Wybenga wordt een
bus gehuurd en samen met BAKKEVEEN 3 (dat ult moet spelen tegen
TERHORNE 1), reizen we af ríchtino OLDEBOORN. Inderdaad...,...... Geen
auto te zien, we zijn het enige vervoermlddel op de Rijksweg Groningen-
Heerenveen. Ter hoogte van Drachten begint het reeds te sneeuwen. Bij
Tijnje is de wereld reeds geheel wit. De bus stopt ter hoogte van het veld
van OLDEBOORN en de spelers van het eerste maken aanstalten om uit te
stappen. Daar komt een man (zwart tenue) groots armgebarend richting
bus toegerend.........."Blijf maar zitten, de wedstrijd ls zojuist AFGEI-AST."
Weken later nogmaals erheen: 4-0 nederlaag,

Seizoen 2OO3-2OO4: BAKKEVEEN is na ca. 25 jaar weer eens lngedeeld
bij OLDEBOORN (4e klasse C).

Zondag 12 oktober 2OO3: OLDEBOORN-BAKKEVEEN. Reeds na 10
minuten spelen, wordt de wedstrijd gestaakt, vanwege een blessure
van de scheidsrechter. Er is geen vervanger beschikbaar en dus kan
BAKKEVEEN o nve rrichte rz ake h u iswa a rts keren !

Zondag 23 november 2OO3: Inhaal: OLDEBOORN - BAKKEVEEN.
Trainer l. Venema en z'n spelers staan op punt van vertrek. Enkele spelers
zijn al onderweg. TELEFOON!! OLDEBOORN meldt dat de wedstrijd is
AFGELAST!
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Zondag 25 januari 2OO4; Wederom: OLDEBOORN-BAKKEVEEN.

Tegen de venivachting in, is er niet AFGEHST. Toch maar even bellen voor
de zekerheid: "V.V. Oldeboorn, met Carla Poepjes" (Whatt in the name?)
Gaat de wedstrijd door? "Jazeker, de wedstrUd gaat door". 10 minuten voor
aanvang (14.00 uur) komt OLDEBOORN er achter dat de scheidsrechter
niet aanwezig is. Gelukkig kan men dan een vervanger bereiken (uit
Irnsum) De wedstrijd kan dan aanvangen om 14.45 uur' OLDEBOORN

komt het veld op: grote, lange kerels, zwarte shirts, pikzwarte broeken en

zwaÍt-witte kousen, Hoe kan de jonge blauw-witte ploeg van BAKKEVEEN

hier ooit van winnen? Jacobus Okkema is niet bang en knalt de bal kelhard
in het "Boarnster" doel: 0-1. Prachtlg, dit is ook de ruststand. In de 2ft
helft gaan we tóch nog "het graf in". Twee aÊtandsschoten worden beiden
van richting veranderd en maken "good-old"-invaller doelman Jan Kootstra
volstrekt kansloos: 2-1. Het genade-schot (2-1) wordt gelost door..'.......
Ene Pieter Poepjes..........(What's ln the name?).

Algehele conclusie: voorlopig, de eerste jaren, maar niet weer naar
OLDEBOORN.

BEDANKJE

Graag wil ik Jan en Jlkke (Moeke de Bruln) en de 1e selectie bedanken voor
de prachtige bos bloemen.

Yvonne Berensen
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OLDEBOORN 2
Door: Piet Tijsma

w
fun*_

OLDEBOORN 2 VERLIEST DOELPUNTRI'K OEFENDUEL.

Tegen Oudehaske 1 moest Oldeboorn 2 op dinsdag 9 maart j.l. z'n meerdere
erkennen. Na een schijnbaar comfortabele 3-1 voorsprong, wist Oudehaske
Oldeboorn alsnog naar de slachtbank te leiden. Na 9 doelpunten was de
eindstand uiteindeliJk 4-5. BU Oldeboorn ontbrak Sybrand Oosterbaan
(rugblessure > wordt te oud voor het le elftal.,..) en moest Jelmer v.d.
Berg voortijdig afhaken a.g.v. hevige buikloop. Hindrik de Jong mocht
weer wedstrijdritme opdoen en zou het er deze keer voorbeeldig vanaf
brengen. Hij liet zien duidelijk weer op de weg terug te zijn. Helaas moest
Jan Visser na 19 min. reeds worden vervangen a.g.v. een knieblessure.
Robert van St einvoorn (ook al een speler die het le de zondag eruoor had
gediend en daardoor nu rust zou krijgen) was zijn vervanger. Na 23 min,
spelen werd Hlndrik de Jong verrast door een afstandschot dat onhoudbaar
vanaf de 16 m'werd ingeschoten bU de 2c paal 0-1. Vljf mln. later scoorde
Oldeboorn in de vorm van Johannes Watzema uitstekend tegen. De vriJe
trap van Robert van Steinvoorn was precies op maat en de kopbal van
Johannes vloog uitstekend binnen, 1-1. Na rust nam Oldeboorn het heft
volledig in handen en nam men terecht afstand van een zwaar terugvallend
Oudehaske. Binnen 12 mln. had men de voorsprong naar 3-1 ultgebouwd.
Doelpuntenmakers waren Sietse de Jong en Ate Bergsma. Wat er echter
daarna gebeurde valt onder de noemer "onverklaarbaar". In plaats vande
voorsprong te consollderen of zelfs nog ult te breiden, stapelde Oldeboorn
ineens fout op fout en liet men Oudehaske volledig terugkomen vanuit
geslagen positie. Binnen 25 min. had men een 3-1 achterstand omgebogen
naar een 3-5 voorsprong. Ate Bergsma mocht in de 84e min, nog de 4-5
aantekenen, maar meer zat er niet meer in. Toch wel enigszins teleurgesteld
droop Oldeboorn na afloop van het veld. Het besef was er wel gelijk
dat het in de competitie zo niet kan en dat kan men zondag 14 maart
a.s. gelijk laten zien in de uitwedstrijd in Vollenhove tegen VENO 2.
Der komme bettere tiden,
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OLDEBOORI{ 2IS TOTAAL VAN DE tEG.

Oldeboorn 2 is het spoor in de competitie volledig biJster. Zondag 14 maart
j.l. werd alweer de 4" nederlaag op rij geleden. Ook nu weer werd het een

doelpuntrijk duel waarin men weer aan het kortste eind trok' VËNO 2 uit
Vollenhove werd met 5-2 de duideliJke winnaar. Een ietwat geflatteerde

uitslag, maar hij staat wel weer duidelijk in de boeken. Met uiteindelijk
slechts 11 spelers (waaronder een enkeling die ook niet okselfris was)

begon Oldeboorn aan de moeilijke klus. Ook nu weer enkele A-junioren
in het team, te weten; Hindrik de Jong (die nog steeds Siemen Willem de

Vries vervangt tussen de palen) en Anthony Vink (die een verdienstelljke
wedstrljd speelde). Afwezigen waren deze keer Jan Visser (knieblessure),

Sietse de Jong (enkelblessure), Siemen Willem de Vries dus (1"), Robert

van Steinvoorn (1Ê) en Martln Meester (1"). Het 1" elftal bleek uiteindelijk
wel te beschikken over een reservebank van 3 spelers, waar Oldeboorn 2

het zonder rnoest stellen......Tot overmaat van ramp blesseerde Jelmer v.d'
Berg zich ook nog halverwege de le helft, zodat Oldeboorn eigenl'tJk een

ongelijke strud moest aangaan. Men wist echter in de 1" helft nog prima

van zich af te bijten. Collectlef stond het wel goed. Iedereen was bereid
een stapje extra te doen. Helaas stond men met de rust wel met 2-1

achter. Het doelpunt aan Boarnsterzude werd gescoord door Ate Bergsma.
Na rust bleef lelmer het proberen, dit ondanks een toch wel hevige pijn
en af en toe een bleek vertrokken bekkie. Het blijft ook een bikkel' In de

75" min. vond de leiding wel dat hij uit z'n lijden moest worden verlost'
Gelukkig mocht hij gebruik maken van de diensten van de verzorger van
VENO 1 en toen daar het schoeisel werd uitgetrokken was het wel even
schrikken.....een enkel als een struisvogelei en dus waarschijnlljk wel
enkele weken uitgeschakeld. Ondertussen kon Oldeboorn het nlvo van de

1ê helft b[ lange na niet meer benaderen. Het werd steeds onrustiger en

tegen de straffe wind in kwam men niet meer tot echte doelrijpe kansen.
Zo kon VENO uitlopen naar een 5-2 overwinning en werd Oldeboorn weer
geconfronteerd met een forse nederlaag (doelpunt aan Boarnsterzijde was

van Sybrand Oosterbaan). Het gaat.duidelijk de verkeerde kant op met
dit elftal, waarin wel degelijk kwaliteiten zitten ,maar helaas om diverse
uiteenlopende redenen de prestaties minder zijn momenteel' Handhaving
in de Res. 4e Klasse lijkt wel zeker gesteld, en dan volgend seizoen maar
weer 's opnieuw proberen. Hopelijk gaat het seizoen niet net als vorig jaar
als een nachtkaars uit. Komende zondag wacht ook al weer een zware
wedstrijd. Koploper RES 4 uit Bolsward komt dan om 10.00 u. in Aldeboarn
op bezoek.Wy sille it sjen.
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OOK RES 4 TE STERK VOOR OLDEBOORN 2.

Het begint een beetje eentonig te worden. Oldeboorn 2 blijft maar punten
morsen. Ook nu weer moest men de zege laten aan koploper RES 4. Had
men de uitwedstrijd destiJds nog prima gewonnen met 1-4, nu was het RES

dat met een 0-2 overwinning huiswaarts keerde. Oldeboorn was, ondanks
de aanwezigheid van maar liefst 3 wisselspelers (Douwe Hein Akkerman,
Remco Bangma en Anthony Vink) kennelijk niet van plan om ook maar
één kans te creëeren. Zodoende kon RES de wedstrijd wel naar zich toe
halen. Helaas kregen zíj ook maar 2 halve kansjes, maar het rendement
was wel 100o/o!!! De wedstrfid werd na rust beslist. In de 57'min. stond de
verdediging van Oldeboorn totaal te slapen na het nemen van een corner
door RES. De tegenstander kon de bal vrij inschieten, 0-1. Ook in de
80e min. werd er weer teveel ruimte weggegeven, waarna RES wederom
kon profiteren, 0-2, Het begint er toch weer op te lijken dat Oldeboorn
roemloos naar het eind van de competitie koerst. Het lfkt weer op het
ouderwetse Boarnster liedje. De competities kunnen beter tot aan de

winterstop duren gezien de stand op de ranglijst van toen en de huidige
stand. Hopelijk weet men in de resterende wedstrflden toch nog enige
motivatie te vinden om er in ieder geval nog een geslaagd seizoen van te
maken. Wy wachtsje mar wer of....

OLDEBOORN 2 WEET WEER WAT WINNEN IS.

Zondag 28 maart mocht Oldeboorn 2 weer eens het genoegen van een
overwinning smaken. Nadat maar liefst 5 competitiewedstrijden op rij
waren verloren, besloot de technische staf gehoor te geven aan "de nodige
geluiden", Om te voorkomen dat de witte zakdoekjes alsnog tevoorschun
zouden komen verscheen Oldeboorn 2, geheel tegen het principe van
ondergetekende, in een 4-4-2 opstelling en daaraan gekoppeld enkele
omzettingen binnen het team. Dat het uiteindellJk zo goed zou uitpakken
had bijna niemand voor mogelijk gehouden. Medekoploper Sneek 4 werd
met maar liefst 4-0 huiswaarts gezonden. Reeds binnen 18 min. stond
Oldeboorn op een 2-0 voorsprong. Deze mokerslag bleek Sneek niet meer
te boven kunnen komen. Na 15 mih. spelen was het de weer goed spelende
Ate Bergsma die een prima pass van hangende spits Sybrand Oosterbaan
beheerst afmaakte. Drle minuten later was het Johannes Watzema die uit
een voorzet van gelegenheidsspits Martin Meester de bal in de kluts bij
de 2" paal binnen kon schleten, 2-0. Dit bleek een vroegtijdige beslissing
in de wedstrijd, Na rust kwam Anthony Vink de gelederen versterken en

hij zou nog van zich laten spreken! In de 69" min. was hij volledig zelf
verantwoordelUk voor het doelpunt van het jaar. Na de bal net iets over
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de middenlijn te hebben ontvangen, twijfelde hij niet en schoot zonder na

te denken de bal over de te ver voor z'n doel staande goalie van Sneek,

3-0. Werkelijk een werelddoelpunt waarvan een normaal mens alleen

maar droomt. De kroon op z'n geweldige invalbeurt kreeg hij in de 83"

min. uÍt een prima pass van Jan Visser wist hij de eindstand op 4-0 te
bepalen. Een toch wel onverwachte overwinning op een totaal geslagen

Sneek 4. Komende zondag wacht de uitwedstrijd in Sneek tegen LSC 1890

3. Op dizze poat troch gean..

OTDEBOORN 2 KAN EEN BLA}IAGE NET VOORKOMEN.

Het ls zondag 4 april, de plaats van handeling is sneek, de tegenstander
heet LSC 1890 3 en dat laatste staatniet voor de 3 punten die men tot nu toe

slechts heeft behaald. Die 3 betekent overigens bij LSC wel datJe er volledig

bij hangt. Geen leidel geen ballen, maar gelukkig wel een scheidsrechter

die van 15 kilometer ver moet komen, en zal uitgroeien tot de beste man

van het veld. Ik heb helaas geen zin om uitgebreld over deze martel-
gang uit te welden. oldeboorn 2 is uiteindelijk met een 1-2 overwinning

huiswaafts gekeerd, maar daar is dan ook tevens alles mee gezegd.

Doelpunten van Jelle Jacob de Vries en Sybrand Oosterbaan (met behulp

van de scheidsrechter). Mar gauw foriitte..'.

SPORTKLEDING

Voor de aanschaf van nieuwe sportbroeken en/of kousen kunt u terecht bij

de voetbalclub, Vraag er gerust naar.'Harm Oosterbaan en Sietie Huisman

hebben een sleutel van de kledingkast en zfn meestal zondags wel aan-

wezig. Of bel even met Sietie, tel. 631657.

Broek € 12r5O
Kousen € 8r-
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GEVONDEN VOORWERPEN

a

a

a

a

a

Lichtgrijs badstof shirt - jeugd

1 scheenbeschermer - jeugd

blauwe (gevoerde) trainingsbroek - jeugd

zwarte trainingsbroek - jeugd

trainingsjack (zwart met rood/grijs) - jeugd

trainingsjack (zwart met geel/wit) - jeugd

blauw hemd

Nike T-shirt (zwart) met rode opdruk

Zwart fleece shirt met capuchon

Grijs fleece shirt met capuchd'n

a

a

o

a

a

Wil ieder zijn of haar eigendommen weer ophalen? Alles hangt of ligt
nog één week in de kantine.
Daarna kunnen jullie contact opnemen met Sietie (tel. 631657)
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]{IEUIYE REGEL VAltl DE KNVB

Vanaf 15 april a.s. wil de KNVB bij niet uitspelen/spelen wedstrijd, niet
gerechtigde speler, ongeregeldheden, en/of verkeerd toepassen van
wisselbepalÍng dat:

. betrokken bestuursleden, rapporteurs/waarnemers, trainers,

spelers en aanvoerders altijd en direct na afloop meteen een

schriftelijke verklaring opstellen

r De verklaringen moeten uiterlijk één werkdag na de wedstrijd

op het districtbureau (Noord) zijn. Clubs opereren via het wed-

strijdsecretariaat. Sturen kan per mail, per fax, per koerier of

door het eigenhandig in de brievenbus te stoppen.

. Wedstrijdformulier (niet de veràaringen) na afloop met de

scheidsrechter meegeven,

r Bij constatering van nlet-gerechtigde speler: binnen twee

werkdagen melding met bewijsmateriaal. Verzoek vanuit club de

wedstrijd te laten overspelen.

o Bij foute toepassing wisselbepaling: binnen één werkdag ver-

zoek tot uitspelen wedstrijd.

Bij een dirccte rode kaaft, zonder dat (verder) sprake is van ongeregeld-
heden, dan normale termfnen voor indienen van verklaring aanhouden.
In de bestuurskamer ligt hierover een folder en ook is informatie te vinden
op internetsitet www.KNVB. nl / reglementen /
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HELLENDOORN

Voor degene die dit jaar met hun kinderen of met het team een bezoek
wi I len bre n gen aa n' avo n tu re n pa rk Hel len d oorn' I ig gen er voordeelkaa rten
(tot maar llefst 50o/o korting) klaar in de bestuurskamer. Vraag er
gerust naar, alles ls al zo duur!

EEl{DENRAGE

Zaterdag I mei 19.30 uur

le prijs € 3OOr-

2e prijs € 15Or-
Prijs per lot € 3,-
Prijs per 2 loten € 5,-

Start lotenverkoop: vrijdag 3O april
Start eendenrace: Centrum Aldeboam (aflrankelijk v/d stroming "De Boarne")
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mdffi De Kampioenenkrant

Zevende keer Kampioenen ontmoeten Kampioenen:

zondag I augustus in de Amsterdam ArenA

+,'.R
TIíYB

ZEIST - Áls lnloning vrnr hun kampioenschap
nodigt dr KNVB ook ditjam ollc karnpktnstrsms uit
rrxrr de wedrlrijrl om de .lohan tlruijff Schaal dr
wcdrlrijd lus\cn {lf landslompioen rn dc winnanr
xn de Anstel Cup. Karnploen rvorden is immcm mn
hoo8topunt vqrr kdrre v$tballcr Ên dat m{ret
gcierd rvordrnl lrc ontmoetingsplilals vr)or $l die
kamplotrrt'n is net sls in voorjnande Jarcn de

^rrrterdom 
ArenÀ. Zondag ll àugustus: Kanr-

pioellen ontmoden Kumpiorntn. Het is de be-
hroning op *n prá{haig voelbal.iaari merr rxrk de
rÍtnp Yiln ccn nicuw srizerr,

l)e {nioro voor dr KNVB-írdtitr Krnrpiruen r)ntlncreleïl
Karrpirrr:ncn w;is iu 200.1 s'!rr bÍa)Dd$ grmt. Een
r!.rordarntÀl vin ?5.lXX) hanpioeneu, alkornstig vul rrrim
li{n tcarus. rvas algelopcn.flar rratru'ezig op het
knfipioensl!'est in de 

^mstcrda[ 
Àr(:n^. Ook dit janr

tr1)Rhn (lc sJËlcrs vrn dc kànrpi(cnstcants wr.er als échte
lanrpio0ncn onlvillgen. ln hct stillitn) vol.ql ecn Stlrrtse
lultligiug tildcns de Crpt{ins' P*rt"v cn de
harnpocncnpararlc. Iïjdcns dc Caprf,ins' !'iÍty, ccn ícesl
rva:r rr:or alie nanvmrrlem zitn li(genuiigd, worien de
captrins als ware'vips'Dntvangen. Hct is de trdwlilg
ddt {unv(x:rdeÍs dit -iaar titdens dc Orptcins' Pàny worden
geti'licitecrd door en trrerndlteid nit de vDetbcl$crel{.
wie dal (lit jaar z.al r.i-in. houden u'g uog cvcl g,:heir:t,
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Nr dc Csptains'IhÍy loopl di'{Ír}!'icrder ntc!'ul dc
karrqriu$nparude oF het !{ld van Llc;\relA. }'lij ot:..i.i
n(rnlt het apphus io orllitngst vdl ul djc tiuizcrdcn
mcn\e, op (tÈ tribuncs. r)nder sae natutrli.ik dc eigen
learDgcr)0trïr.

Álle kampioercn. behalve ilc kantpir:cnen
uit <ic jongsre jeugd (Ë- cn F pupillen),
ontvangen aan hct cirrd van hel sciztnn
van (lè KNvt trn uitn{xliging \'0or Je
slriid orn dc Johan (lrur;fí Schnal.
Jeu6tdleams dic Yulr de rvirltenilop. ràn hel
eindc van de nrjtusrccks. bt,rcnrctt zitn
g!'iiindigd, kunncn mk arnschuiYcn bij
hel kdmpioensl'ecst. DcZË slutcn e€ï
crnail naar kampittncn(dkuvb.nl.

f)c r!:dactiÈ van www.klvh.nl Slnt rjp (lc

uehsite. wccr rlc '(ialcrij dcr kampiocncrt'
v;ur lret seiz.rxn ?(Xll:tnl srmenstcllcD.
Ver*'erÍ <pk eurvige rmrn en mail jt:
karnpiosnsÍrrto naar: kampirxnen(Qhnrb.nl.
Vcícl d{arbi, hcr verhill van tlc titelslÍild:
rnet lwee vingcrs iu de ncus o[ zwaur
be\'frht!'r.
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WEDSTRIJDPROGRAMMA

ZATERDAG 24 APRIL
OLDEBOORN A1
BLUE BOYS DA1
STEENWI]KERWOLD D1
OLDEBOORN E1
OLDEBOORN E2
WARGA Fl

ZONDAG 25 APRIL
AKKRUM 1

wzs 3
WISPOLIA 2
OLDEBOORN 5
OLDEBOORN 6

WOENSDAG 28 APRIT
ODV 3

ZATERDAG 1 ]T{EI
OLDEBOORN D1
OLDEHOLTPADE E1

VWC E2
OLDEBOORN Fl

ZONDAG 2 MEI
OLDEBOORN 1

DE SWEACH 3

ZATERDAG 8 MEI
OLDEBOORN A1
ODV DAl
OLDEBOORN D1
OLDEBOORN E1

OLDEBOORN E2
JVC/NYLAN F3

- TIJNJE A1
. OLDEBOORN DA1
- OLDEBOORN D1
- DWINGELOO E1
. READ SWART E2
- OLDEBOORN F1

. OLDEBOORN 1

. OLDEBOORN 2

. OLDEBOORN 4

. GORREDI]K 7

.ïAKKINGA 3

. OLDEBOORN 6

- TIJNJE D1
- OLDEBOORN E1
. OLDEBOORN E2
. BLAUW WIT F4

- SPORT VEREENT 1
-.OLDEBOORN 6

- HJC A1
. OLDEBOORN DAl
- UDIROS Dl
- BEW El
- EBC E2
- OLDEBOORN F1

14.00
15.00
09.30
10.00
11.00
10.30

14.00
L2.30
10.00
11.00
10.00

19.00

11.00
10.00
09,00
10.00

14.00
10.00

14.00
14.30
11.00
10.00
11.00
09.00
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P.P. VAN DER FEER BOI(AAL
,#
fuH'--

NAAM
A. Faber
M. de Vries
N. Akkerman
M. Nijdam
D.H. Akkerman
l. v/d Woude
Joh. Watzema
R. v/d Torre
H. Oosterbaan
W. van Kalsbeek
H, Vink
C. Reitsma
P. Antonissen
J. Klompmaker
C. Keekstra
S. Oosterbaan
U. DUkstra
S. Vink
S. Veenstra
S. de Jong
P. PoepJes
S. Akkerman
A. Bergsma
S. Bangma
S. Hoekstra
R. Rijskamp
J. Meester
B.P. Kleefstra
S, v/d Velde
J. Visser

ELFT. DPT, P, V|CTA DIAS

Vierde 4t K. Voolstra
Dames 28 H. Hartmans
Dames 20 M. HUisman
Dames L7 J. Beimin
Eerste L6 A, Huisman
Vierde 13 S. Klitsie
Tweede 11 Joh, Nijdam
Vijfde 11 J. Zandberg
Zesde 11 R. van Steinvoorn
Zesde 10 Joh. Tfisma
Zesde 10 A. Vink
Tweede 9 E. Quarré
Vierde 9 - A. de Boer
Vijfde 9 B. Oosterbaan
Dames 9 W. Zandberg
Tweede 7 S, v/d Heide
Vierde 7 K. Timmermans
Zesde 7 'T. Akkerman
Eerste 6 J.l. de Vries
Tweede 6 T. Huisman
Eerste 5 H. Veerman
Tweede 5 M. HasPels
ïweede 5 T. de long
Vijfde 5 P. v/d Vlugt
Dames 5 B. HasPels
Dames 5' M.HoÊtra
Zesde 4 W. van Maren
Eerste 3 M. Hiemstra
Tweede 3 M. Schotanus
Tweede 3

Vijfde 3
Vijfde 3
Zesde 3
Dames 3
Eerste 2

Eerste 2
Eerste 2

Eerste 2

Eerste 2
Tweede 2

Tweede 2

Tweede 2

Vierde 2
Vijfde 2
Zesde 2
Zesde 2

Dames 2

Dames 2

Eerste 1

Tweede 1

Vierde 1

Vierde 1

Vijfde 1

Vijfde 1

Vufde 1

Zesde 1

Zesde 1

Zesde 1

Dames 1

Dames 1

R. van Warmerdam Vierde 3
3
3

J. v/d Werf
A. de Jong

Vierde
Vijfide
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